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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí 
na ženách (dále jako „Výbor“) konaného dne 5. září 2019 
 
Místo schůze: Praha, Strakova akademie, Nábřeží Edvarda Beneše 4,  
Zasedací místnost 140 (od 10:00 do 13:00 hod.) 
 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím 
právem): 
 

 
Omluveny/i: 

 Příjmení a jméno Organizace 

1.  Bálková Pavla MSp 

2.  Bělohlávková Kateřina MV 

3.  
Čechová Jitka 
zastupuje: Janíčková Tereza 

Persefona 

4.  
Fajmonová Veronika 
zastupuje: Grecová Kateřina 

MŠMT 

5.  Holušová Barbora IC Praha 

6.  Hurychová Eva nezávislá odbornice 

7.  Košatková Eva MPSV 

8.  Chaloupková Jaroslava Acorus 

9.  Ježková Veronika nezávislá odbornice 

10.  Jonitová Bronislava MO 

11.  Levová Jana Spondea 

12.  
Marvánová Vargová Branislava 
(předsedkyně) 

nezávislá odbornice 

13.  Poláková Jitka (místopředsedkyně) proFem, Česká ženská lobby 

14.  Prokopová Zdena ROSA – centrum pro ženy 

15.  Spoustová Ivana advokátka 

16.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

17.  Vojtíšková Martina   
Asociace pracovníků 
intervenčních center ČR 

 Příjmení a jméno Organizace: 

1.  Krpálková Jindřiška Pro Dialog 

2.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova 

3.  
Potměšil Jan 
(místopředseda) 

nezávislý odborník 

4.  Trávníček Zdeněk nezávislý odborník 
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Hostky/é: 
 

 
Tajemník Výboru: Pavlíček Michal, zastoupen Kalenskou Petrou 
Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“): Kalenská Petra, 
Šafařík Radan, Viktorinová Nikola 
 
Z celkového počtu 23 členů a členek bylo v době zahájení jednání Výboru přítomno 16 
osob s hlasovacím právem. Výbor byl usnášení schopný. 
 
Návrh programu jednání:  
 

1. Úvod a schválení programu; B. Marvánová Vargová 

2. Návrh novely občanského zákoníku a souvisejících 
zákonů v návaznosti na zákon o zálohovaném výživném; 

J. Poláková 

3. Informace o plnění Akčního plánu prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 ze 
strany MŠMT; 

K. Grecová 

4. Financování specializovaných služeb pro oběti 
domácího násilí v návaznosti na zákon o sociálních 
službách; 

M. Hronová 

5. Příprava Strategie pro rovnost žen a mužů 2021+; B. Marvánová Vargová, P. 
Kalenská  

6. Aktuální stav přípravy ratifikace Istanbulské úmluvy, 
představení rozboru naplňování úmluvy ve vybraných 
zemích Rady Evropy; 

R. Šafařík  

7. Informace o činnosti pracovních skupin; B. Marvánová Vargová, P. 
Wünschová  

8. Různé. členové a členky Výboru 

 
 
 

5.  Vrbický Jan MPSV 

6.  Wűnschová Petra Centrum LOCIKA 

 Příjmení a jméno Organizace: 

1.  Hronová Martina ROSA – Centrum pro ženy 

2.  Martykánová Radka MO 

3.  Mosleh Jolana 
Ředitelství služby pořádkové 
policie Policejního prezidia ČR 

4.  Sosna Jakub MSp 

5.  Waageová Alena MPSV 

6.  Zvolský Miroslav ÚZIS 
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Ad bod 1 – Úvod a Schválení programu 
 
B. Marvanová Vargová zahájila jednání Výboru a představila návrh programu. Uvedla, že 
dnes zastoupí tajemníka Výboru P. Kalenská. Dále informovala, že v bodu Různé pak 
R. Šafařík informuje Výbor o výzvách v rámci Norských fondů a J. Mosleh představí 
stručné vyhodnocení pilotního projektu signalizačních zařízení pro oběti domácího 
násilí. Dále B. Marvanová Vargová uvedla, že v návaznosti na minulé jednání Výboru se 
J. Rozek sešel se zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Výstupem této schůzky je, že při 
Odboru lidských práv a ochrany menšin by měla vzniknout pracovní skupina zaměřená 
na řešení problematiky sexuálního obtěžování v církvi.  
 
O návrhu programu následně proběhlo hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl 

schválen.  

 

Ad bod 2 – Návrh novely občanského zákoníku a souvisejících zákonů v návaznosti 
na zákon o zálohovaném výživném; 
 

V. Ježková přednesla svou prezentaci k tématu návrhu novely občanského zákoníku 
a upozornila, že návrh může mít negativní dopady na ženy ohrožené násilím. Pozitivně 
naopak hodnotila možnost postoupit pohledávku na výživné a pozastavení zbrojního či 
leteckého průkazu. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu dorazila členka K. Bělohlávková. Počet přítomných 
osob s hlasovacím právem stoupl na 17. 
 
J. Sosna uvedl, že v průběhu vypořádání připomínek doznal návrh novely značné změny. 
Byla upřednostněna varianta dohod před notářským zápisem. Dále uvedl, že jednou 
z hlavních myšlenek novely je skutečnost, že současná úprava asymetricky dopadá na 
děti narozené v manželství a mimo manželství. Stav ohrožení dítěte se tedy nemá řešit 
v rámci rozvodu. U patologických případů bude rozvod probíhat tak, jak dosud. Úprava 
by měla přispět k vyvíjení tlaku na to, aby byly využívány další nástroje jako např. 
terapeutické služby.  
 
J. Poláková: upozornila, že navrhovaná úprava znevýhodňuje ty, kteří jsou v páru 
ekonomicky slabší, což je ve většině případů žena, neboť jsou to právě ženy, které 
v drtivé většině případů odcházejí na rodičovskou dovolenou. 
 
J. Sosna navrhl, že v případech domácího násilí by návrh mohl být osvobozen od 
soudních poplatků, např. že by podání předběžného opatření v oblasti domácího násilí 
bylo podmínkou pro osvobození od soudních poplatků.  
 
I. Spoustová upozornila na to, že dosud se k domácímu násilí nepřihlíželo, dokud nebyl 
jeden z rodičů odsouzen v trestním řízení. 
 
V. Ježková upozornila na skutečnost, že asistent soudce posuzuje osvobození od 
soudních poplatků jako správce daně a je tedy velmi přísný ohledně splnění 
požadovaných podmínek.  
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E. Košatková uvedla, že obecně je návrh vhodný. Je potřeba rozvíjet podpůrné služby 
místo toho, aby vstupovaly instituce do rodin.  
 
V. Ježková k tomu dodala, že v případech, kde to není nutné, nevstupuje soud do rodin 
ani v současnosti.  
 
P. Vitoušová navrhla, aby místo ukládání části výživného do úschovy při návrhu na 
snížení výživného, bylo výživné výrazně zkráceno po uznání snížení ze strany soudu, 
obdobně jako u placení energií. Snižovala by se tak budoucí částka a matky by se mohly 
na budoucí snížení připravit.  
 
J. Sosna souhlasil, že je to přijatelné řešení a že to Ministerstvo spravedlnosti zváží.  
 
Po další diskuzi byla identifikována čtyři témata, která budou zástupkyně Výboru 
projednávat se zástupcem Ministerstva spravedlnosti.  
 
B. Marvánová Vargová následně navrhla hlasovat o usnesení v následujícím znění: 

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 

v í t á rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti upustit od koncepce uzavírání dohod ohledně 
nezletilých,  

p o v ě ř u j e jednáním za Výbor ve věci návrhu novely občanského zákoníku a souvisejících 
zákonů v návaznosti na zákon o zálohovaném výživném s Ministerstvem spravedlnosti 
členky Výboru V. Ježkovou a I. Spoustovou k dalšímu jednání o 1. soudních poplatcích, 
2. úschově části výživného při snížení, 3. dohodě s podpisem a 4. notářských zápisech. 

O návrhu usnesení následně proběhlo hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl 
schválen. 
 
Uvedené setkání proběhne dne 6. září 2019 od 10:00 v budově Ministerstva 
spravedlnosti.   
 
Sekretariát zašle Ministerstvu spravedlnosti kontakty na uvedené členky Výboru. Po 
setkání zašle Ministerstvo spravedlnosti Sekretariátu písemnou dohodu formulovanou 
na setkání. 
 
Na konci projednávání tohoto bodu jednání opustila V. Ježková a dorazila B. Holušová. 
Počet přítomných osob s hlasovacím právem zůstal na 17. 

 

Ad bod 3 – Informace o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 ze strany MŠMT; 
 
K. Grecová shrnula plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného 

násilí na léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“) ze strany Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT). Zmínila šetření koordinátorů prevence na školách ohledně domácího 
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násilí a genderově podmíněného násilí. S výsledky šetření se MŠMT podělí s Výborem. 

Revize rámcových vzdělávacích programů byla pozastavena. Do Národní strategie primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 bylo téma domácího 

a genderově podmíněného násilí začleněno. Nyní jsou průběžně aktualizovány přílohy 

k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-

doporuceni-a-pokyny). Dne 26. září proběhne celostátní konference MŠMT, kde bude domácí 

a genderově podmíněné násilí také zmíněno. 

 

Následovala diskuze k plnění opatření Akčního plánu ze strany MŠMT. 

 

K. Grecová v rámci diskuze uvedla, že aktuálně není možné říci, kdy bude aktualizace 

rámcových vzdělávacích programů spuštěna. Dále doplnila, že na základě šetření, které 

provádí metodici prevence na školách, bude vytvořena metodika. 

 

Ad bod 4 – Financování specializovaných pobytových služeb pro oběti domácího 
násilí v návaznosti na zákon o sociálních službách; 
 
M. Hronová informovala Výbor o současné finanční situaci organizace ROSA a jejich 
utajeného azylového domu pro oběti domácího násilí. V souvislosti s kontrolou projektu 
kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo organizaci řečeno, že poskytují 
služby nad rámec zákona o sociálních službách. Dle stanoviska kontroly by organizace 
neměla poskytovat právní poradenství ani individuální konzultace, pouze bydlení 
a stravování. Taktéž bylo organizaci vytýkáno, že u utajeného bydlení uvádí nesprávnou 
adresu. Organizaci bylo vyčísleny neoprávněné náklady ve výši 1, 6 milionu Kč. 
 
Následovala diskuze k tomuto bodu. 
 
A. Waageová uvedla, že odmítá takovou kontrolu, která zakazuje utajeným domům 
poskytovat další služby.  
 
J. Poláková upozornila na to, že v současnosti probíhá v neziskovém sektoru velké 
množství kontrol.  
 
M. Vojtíšková se požádala o seznámení Výboru s výsledky této kontroly po jejím 
ukončení. Výbor by pak mohl případně reagovat. 
 
Ad bod 5 – Příprava Strategie pro rovnost žen a mužů 2021+; 
 
B. Marvánová Vargová seznámila Výbor s přípravou Strategie pro rovnost žen a mužů po 

roce 2021 a výstupy Pracovní skupiny pro přípravu strategické oblasti „Bezpečí a život bez 

násilí“ a vyzvala členy a členky Výboru k zasílání připomínek tajemníkovi Výboru v termínu 

do 12. září 2019. 

 

Ad bod 6 – Aktuální stav přípravy ratifikace Istanbulské úmluvy, představení 
rozboru naplňování úmluvy ve vybraných zemích Rady Evropy  
 
R. Šafařík seznámil Výbor se současným stavem přípravy ratifikace Istanbulské úmluvy 
a souvisejícími aktivitami Odboru rovnosti žen a mužů. Dne 7. října 2019 proběhne 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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mezinárodní konference nazvaná Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou. Odbor 
také dokončil rozbor naplňování úmluvy ve vybraných zemích Rady Evropy (rozbor 
dostupný z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_4.pdf, shrnutí rozboru dostupné 
z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti--
-FINAL-02-08-2019.pdf). 
  
B. Marvanová doplnila, že zmocněnkyně vlády pro lidská práva vyzvala pomáhající 
organizace, které se tématem domácího násilí a násilí na ženách zabývají, k zaslání 
informací o tom, k čemu potřebujeme Istanbulskou úmluvu. Členové a členky tak mohou 
zaslat tajemníkovi Výboru své příspěvky. 
 
Ad bod 7 – Informace o činnosti pracovních skupin;  
 
J. Levová uvedla, že Pracovní skupina pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině se 
sešla v červnu. Pracovní skupina usiluje o to, aby děti v rodinách s výskytem domácího 
násilí byly automaticky chápány jako ohrožené děti. Další setkání pracovní skupiny 
proběhne 2. října na ÚV ČR.  
 
B. Marvánová uvedla, že Pracovní skupina k revizi standardů pro práci s oběťmi 
domácího a genderově podmíněného násilí se sešla naposled v červnu. Do konce října by 
mělo proběhnout doplnění a revize textu standardů. Poté budou standardy zaslány 
Výboru k připomínkám. 
 
Ad bod 8 – Různé  
 
J. Mosleh představila Výboru plnění úkolu z předchozího akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí. Ten spočíval v poskytnutí obětem účinnější 
ochrany a snadnějšímu kontaktování policie. Byla vypracována metodika pro policisty. 
Z výsledného hodnocení plyne, že tlačítko pro přivolání policie se nejvíc hodilo osobám, 
v jejichž případě probíhalo trestního řízení.  
 
J. Poláková uvedla, že klientky v Intervenčním centru toto zařízení velmi ocenily. Byl 
však zjištěn rozpor s počtem vykázání na straně intervenčního centra a na straně Policie. 
J. Poláková navrhla, aby se tomuto problému věnoval Výbor na svém příštím jednání.  
 
J. Mosleh uvedla, že údaje jsou porovnávány se statistikami Asociace pracovníků 
intervenčních center ČR.  
 
B. Marvanová požádala R. Šafaříka o zaslání informace o přípravě výzev v rámci 
Norských fondů písemně. 
 
Termín příštího setkání Výboru byl stanoven na 12. 12. 2019 od 10:00 na ÚV ČR.  
 
 
Shrnutí úkolů a závěrů jednání Výboru: 

• Zaslat připomínky k výstupům Pracovní skupiny k přípravě Strategie pro rovnost 
žen a mužů 2021+ tajemníkovi Výboru v termínu do 12. září 2019. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_4.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_4.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_4.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_4.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf
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• Informovat členky a členy o výzvách v rámci Norských fondů (R. Šafařík) 
• Zajistit termín a místnost pro příští jednání Výboru (M. Pavlíček) 

 
 
Jednání bylo ukončeno ve 13:10. 
 
Schválila:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Marvanová Vargová, předsedkyně Výboru 
 

Zapsala: P. Kalenská, sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 


